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 أحدث التطورات
 

حتى قبل تعرض لبنان لـجائحة كورونا، كانت ضغوط سوق 

الصرف األجنبي وما تالها من أزمة السيولة تعوق التجارة 

وتمويل الشركات بالفعل، وتقّيد استيراد رأس المال والسلع 

النهائية، وتسبب ذلك في حدوث تعطل على طول سلسلة 

، تشير التقديرات إلى انخفاض 9102التوريد. وفي عام 

%، وبينما تركز 6.5إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 

االنكماش في الربع األخير من العام، فقد بدأ بالفعل منذ عام 

. وكان صافي الصادرات هو المساهم اإليجابي 9102

الوحيد في إجمالي الناتج المحلي، مدفوًعا بانخفاض 

الواردات؛ ووفًقا لبيانات الجمارك، ففي حين انخفضت القيمة 

، 9102% في عام 7.3اإلجمالية للواردات السلعية بنسبة 

 %.91انخفضت الواردات خالف الطاقة بنسبة 

كما تعكس ديناميكيات األزمة وضع موازنة الدولة. إذ يُقّدر    

% من إجمالي الناتج المحلي،  01.6بنحو    9102عجز موازنة  

( من إجمالي الناتج  9102-9107% في المتوسط ) 2.7مقابل  

 . 9102% في موازنة عام  3.5المحلي وتوقع أن يبلغ   

وفي حين كانت استدامة وفعالية تدابير الموازنة موضع تساؤل  

دائًما، كان النهيار النشاط االقتصادي أثر كبير على تحصيل  

اإليرادات. ففي الواقع، انخفضت عائدات الضرائب وضريبة  

% على أساس سنوي خالل  05القيمة المضافة بنسبة تزيد عن  

فقط من األزمات    ا )تشمل شهرا واحد   9102أشهر من عام    01

 تشرين األول(.   /وهو أكتوبر 

وتعكس األوضاع النقدية سلوك الذعر وكذلك قيام مصرف  

تشرين  /لبنان بمحاولة السيطرة على الوضع. ومنذ أكتوبر

، مع فرض قيود شديدة على حساب رأس 9102األول 

المال، خفض مصرف لبنان أسعار الفائدة على الودائع، 

و  0.26بمقدار  9102والتي انخفضت بحلول نهاية عام 

نقطة أساس على الودائع بالدوالر والليرة اللبنانية،  0.33

على التوالي. عالوة على ذلك، تباينت المؤشرات المختلفة 

، توسعت النقود 9102للمعروض النقدي؛ فبحلول نهاية عام 

% على أساس سنوي، 59.6( بنسبة M1بمعناها الضيق )

باإلضافة إلى ودائع  M3في حين أن النقود بمعناها الواسع )

 % على أساس سنوي، 5.3غير المقيمين( تقلصت بنسبة 

مما يعكس تدفقات رأس المال الخارجة. ويعكس النمو الحاد 

 عدًدا من العوامل، بما في ذلك  M1في المعروض النقدي 

( بدء قبول المودعين 9( تطور االقتصاد النقدي بالليرة ؛ )0)

بالدوالر الذين ال يمكنهم السحب إال بالليرة اللبنانية بسعر 

الصرف الرسمي أن يتكبدوا خسارة عن طريق العودة إلى 

( تحول المودعين بالليرة 7الدوالر بأسعار السوق الموازية؛ )

أيًضا إلى الدوالر بسعر الصرف الرسمي. ونتيجة لذلك، 

تسير المديونية في القطاع المالي بشكل سريع. وانكمش 

إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية بنسبة 

 مليار دوالر. 06.5، بقيمة 9102% عام 2.5
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، بلغ إجمالي 9191يناير/ كانون الثاني  06اعتباًرا من 

مليار دوالر،  73احتياطي النقد األجنبي بالدوالر األمريكي 

، 9102مليار دوالر فقط منذ سبتمبر أيلول  0.6بانخفاض 

. في حين أن مصرف 9102مليار دوالر منذ نهاية  9.3و

لبنان يسمح للبنوك بالوصول إلى احتياطياتها الدوالرية، فإنها 

% وبشرط أنها ال 91تفعل ذلك بمعدل فائدة مرتفع يبلغ 

تستطيع تحويل هذه الموارد خارج البالد. وبدالً من ذلك، 

قامت البنوك باستغالل أصولها األجنبية لدى البنوك الدولية 

وانخفضت مطالبات البنوك على المؤسسات المالية غير 

 .9102مليار دوالر في عام  6.9المقيمة بنحو 

 
 
 

 لبنان

 يسلندا.أفي حين أن رصيد الحساب الجاري هو ثاني أسوأ حساب بعد ... لبنان / : 2الشكل   يدخل في أزمة بأسوأ توازن للموازنة مقارنة بدول األزمات األخرى ...لبنان / : 1الشكل 

 ithتشير إلى السنة الجارية و t, t-i, t+iالمصدر: مؤشرات التنمية العالمية وحسابات خبراء البنك الدولي. حيث 
 السنة القادمة والماضية، على التوالي، لألزمة.

  مؤشرات التنمية العالمية وحسابات خبراء البنك الدولي. المصدر:

 مارس/ آذار،    7يواجه لبنان أزمات معقدة. ففي  
تعثرت الحكومة في رد سندات صدرت في الخارج بقيمة  

مليار دوالر، حيث ال يزال االقتصاد يعاني من    2.1
ضغوط األزمة المالية. ووقع التأثير الرئيسي للقرار على  

 المالءة المصرفية، والتي ال تستعد لها السلطات.  
 مارس/ آذار، أعلنت الحكومة حالة التعبئة    21وفي  

 العامة التي منحت السلطات تفويًضا قانونًيا لفرض  
تدابير خاصة لمكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك إغالق  

الحدود )المطارات والموانئ والمنافذ البرية(، والشركات  
 العامة والخاصة. 

لتوقعات.  ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التفكييير ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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  اآلفاق المستقبلية 

 

من المتوقع أن يكون لـجائحة كورونا تأثير كبير على 
االقتصاد اللبناني، خاصة خالل الربع األول إلى الربع الثاني 

، وتركز على القطاعات الرئيسية مثل البيع 1212من عام 
بالتجزئة والمطاعم والبناء والعقارات والخدمات المصرفية. من 
ناحية أخرى، فإن االنخفاض الحاد في أسعار السلع العالمية 

( يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان 2يمكن أن )
( يخفف من الطفرة في التضخم الناتجة عن 1المدفوعات، و )

 اآلثار االنتقالية لسعر الصرف الموازي.
بالنسبة لخط األساس، باإلضافة إلى تأثيرات الجائحة، فإننا  

نفترض عدم كفاية استجابات السياسة المتعلقة باألزمة 
المالية، وأسعار الصرف الموازية واستمرار خفض المديونية 
 في القطاع المالي على حساب االقتصاد الحقيقي. 
 ومن المتوقع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

. وسيكون صافي الصادرات المساهم 1212% في عام 22
اإليجابي الوحيد بسبب تقلص الواردات بشكل حاد في 
انعكاس للركود بشكل عام، والقيود المفروضة على تمويل 

 التجارة بشكل خاص.
ويمكن أن يكون فحص المؤشرات األساسية لالقتصاد الكلي 
في لبنان فيما يتعلق بحلقات األزمة األخرى مؤشرًا على 
الكيفية التي قد تتكشف بها األزمة؛ فقد كانت مؤشرات 
االقتصاد الكلي الرئيسية أقل شأنًا نسبيًا بالنسبة للبنان عشية 
األزمة، ال سيما فيما يتعلق بعجزها المزدوج الضخم ومسار 
النمو المنخفض؛ وُيقارن رصيد الموازنة في لبنان بدرجة أكثر 

(، في حين أن وضع الحساب 2قربا مع اليونان )الشكل 

(. ففي ذروة 1الجاري ُيقارن بنظيره في أيسلندا )الشكل 
االنخفاض، انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 

سنوات،  1% في اليونان، مع استمرار الركود لمدة 17
 سنوات،  4% في األرجنتين على مدى 21وبنسبة 

% في أيسلندا 22سنوات و 3% في قبرص على مدى 21و 
على مدى عامين. وبالتالي نتوقع أن يكون ركود لبنان طوياًل 
 وحادًا. عالوة على ذلك، مع نضوب تدفقات رأس المال، 
فإن المفاضلة المباشرة هي في الواقع بين احتياطيات النقد 
األجنبي لدى مصرف لبنان والواردات. وقد أعطت تدابير 

 السياسة الحالية األولوية لألول على األخير.
بال ريب سيؤدي تقلص نصيب الفرد من إجمالي الناتج 

% في عام 9المحلي بالقيمة الحقيقية والتضخم األعلى من 
إلى زيادة كبيرة في معدالت الفقر التي تؤثر على  1212

جميع فئات السكان في لبنان من خالل قنوات مختلفة مثل 
فقدان العمالة المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، 
وتقف التحويالت الدولية وهلم جرا. ويعد تتبع رفاهة السكان 
بشكل منتظم وحماية الفقراء واألكثر حرمانا أولوية ملحة 

 للبنان في الوقت الحاضر.  
 
 
 

 المخاطر والتحديات
 

يحتاج لبنان إلى استراتيجية موثوقة إلدارة األزمات تحدد إجراءات  
تسوية األزمات والتعافي منها على عدد من األبعاد، خاصة:  
القطاعات الخارجية والمالية وقطاعات الموازنة وشبكات األمان  

طار النمو وأوجه الضعف في الحوكمة.   االجتماعي وا 

وفي ظل عدم وجود ضوابط رسمية لرأس المال، أدى غياب  
التنسيق بين البنوك، وبين العمالء داخل نفس البنك، إلى 
 حدوث رد فعل شعبي كبير ضد البنوك ومصرف لبنان. 
وال تزال العمليات الفعلية لسحب الودائع الدوالرية بالليرة وقبول 
السعر الرسمي للدوالر على الودائع الدوالرية مستمرة على 
الرغم من التزام مصرف لبنان الرسمي بحماية الودائع. فعند 

بخالف الحد األدنى -دفع الودائع الدوالرية للعمالء
تتبادل البنوك بسعر -)والمتناقص( المدفوع بالدوالر الفعلي

الصرف الرسمي وتدفع بالليرة اللبنانية، مما يؤدي إلى خسارة 
في القيمة الحقيقية. إن عبء التعديل/خفض المديونية 

 المستمر يتركز بشدة على المودعين األصغر.

  )التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم ُيذَكر غير ذلك(  لبنان/ مؤشرات آفاق االقتصاد الكلي والفقر. 2الجدول 


